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Cumajungi
criminalderãzboi
dupãtoateregulile

D
eclaraþia prin care
preºedintele american
Joe Biden l-a numit cri-
minal de rãzboi pe Vla-
dimir Putin a stârnit re-
acþia oficialilor de la
Kremlin, deºi din anali-
za întrebãrii adresate de

jurnalsta Fox News ºi a rãspunsului ºefu-
lui SUA reiese contextul real în care afir-
maþia respectivã a fost fãcutã.

“Domnule preºedinte, dupã tot ceea
ce am vãzut, îl veþi declara pe Putin cri-
minal de rãzboi?”, a întrebat jurnalista

Fox News, la finalul unui eveniment,
care a avut loc la Washington.

“Nu”, a rãspuns iniþial Joe Biden, care
ºi-a continuat deplasarea spre ieºire din
încãperea în care se afla.

Dupã câteva momente, preºedintele
american s-a întors la jurnalisã, a pus-o
sã repete întrebarea, ca ºi cum nu ar fi
înþeles-o de prima datã, ºi a declarat:
„Oh, cred cã este un criminal de rãz-
boi”.

Afirmaþia preºedintelui american a
fost fãcutã în contextul imaginilor pre-
zentate de mass-media din SUA, care au

arãtat modul în care forþele Federaþiei
Ruse au distrus spitale civile ºi chiar un
teatru la subsolul cãruia se aflau copii, lo-
caþie care era marcatã în exterior cu
cuvântul copii, ce putea fi zãrit din aer, de
piloþii ruºi.

Din acest punct de vedere, al imagini-
lor, sub impactul emoþional, preºedintele
american s-a comportat ca un simplu ce-
tãþean, deºi funcþia importantã pe care o
deþine nu îi permite acest lucru ºi a spus
cã el crede cã Putin este un criminal de
rãzboi, mai ales cã, anterior acestui mo-
ment, Senatul SUAa aprobat în unanimi-
tate o rezoluþie prin care îl calificã pe
preºedintele rus Vladimir Putin drept
criminal de rãzboi.

Afirmaþia preºedintelui american a
fost nuanþatã ulterior, într-o conferinþã de
presã, de purtãtorul de cuvânt al Casei
Albe, Jen Psaki, care a fost nevoitã sã
rãspundã în trei rânduri în legãturã cu
acest subiect.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 11)

Lumea întreagã se aflã sub imperiul emoþiilor din 24 februarie, dupã ce primul tanc rusesc a intrat
pe teritoriul Ucrainei ºi primul foc de armã a fost tras. Limbajul diplomatic a fost abandonat în bunã
mãsurã ºi vorbele grele sunt aruncate de la un lider global la altul. Dupã zeci de ani, preºedintele
unui stat important, care pânã acum o lunã era considerat frecventabil (atât statul, cât ºi preºedin-
tele), a fost fãcut ”criminal de rãzboi”. Chiar este? Nu este greu de rãspuns dacã în balanþã este
pusã doar legislaþia internaþionalã, cu tot cu portiþele ei. Dacã pe talger se aruncã ºi ceva fãrã gre-
utate, numit generic suflet, atunci lucrurile se schimbã ºi Vladimir Putin poate fi considerat, direct,
unul. Lumea se modificã în aceste zile, în care eticheta diplomaticã, acordurile internaþionale ºi
cuvântul de onoare nu mai reprezintã mare lucru, iar liderii religioºi ne anunþã cã moartea duºmanu-
lui invadator/agresor nu este un pãcat, aºa cã nu ar trebui sã mizãm chiar totul pe regulile scrise,
factorul emoþional poate juca un rol mai mare decât ne dorim în mod normal.

Benjamin Ferencz, procuror ºef în procesul Einsatzgruppen din 1947, ultimul procuror supravieþuitor al procesului de
la Nürnberg, în care au fost anchetaþi pentru crime de rãzboi, crime împotriva umanitãþii ºi genocid liderii germani din
timpul regimului lui Adolf Hitler.

JOE BIDEN, PREªEDINTELE
STATELOR UNITE ALE
AMERICII:

”Putin este un dictator
criminal, un veritabil
ucigaº”

P
reºedintele american Joe Biden
ºi-a nuanþat, la numai 24 de ore,
declaraþia iniþialã prin care îl eti-

cheta criminal de rãzboi pe Vladimir
Putin. La prânzul anual Friends of
Ireland, care a avut loc la Capitol Hill, în
17 martie, preºedintele american Joe
Biden l-a numit pe preºedintele rus
Vladimir Putin un „dictator criminal, un
veritabil ucigaº care poartã un rãzboi
imoral împotriva poporului Ucrainei”.

(continuare în pagina 11)

ANTONY BLINKEN,
SECRETARUL DE STAT
AL SUA:

”Sunt de acord cã în
Ucraina au fost comise
crime de rãzboi”

S
ecretarul de stat al SUA, Antony
Blinken a afirmat cã este de acord
cu remarcile preºedintelui Joe

Biden conform cãrora preºedintele rus
Vladimir Putin este un „criminal de rãz-
boi” , deoarece forþele ruse continuã sã
atace zonele civile din Ucraina. “Ieri,
preºedintele Biden a spus cã, în opinia sa,
crime de rãzboi au fost comise în Ucraina.
Personal, sunt de acord. Aviza în mod in-
tenþionat civilii este o crimã de rãzboi.

(continuare în pagina 11)

JEN PSAKI, PURTÃTORUL DE
CUVÂND DE LA CASA ALBÃ:
“Distrugerea spitalelor ºi
maternitãþilor este crimã
de rãzboi”

J
en Psaki, purtãtorul de cuvânt al
Casei Albe, a declarat cã bombar-
darea imobilelor civile de cãtre sol-

daþii ruºi reprezintã crime de rãzboi.
“Dupã cum l-aþi auzit pe secretarul de

stat Antony Blinken spunând în remarcile
sale, ceea ce vedem – fie cã este vorba
despre distrugerea unui teatru, unde
cuvântul «copii» era scris în limba rusã, în
afara teatrului, conform fotografiilor, fie
cã este vorba despre bombadradea locuin-
þelor, spitalelor ºi maternitãþilor - dacã nu
este considerat o crimã de rãzboi, atunci
ce este?”, a spus Jen Psaki, în conferinþa
de presã susþinutã în 17 martie.

(continuare în pagina 11)

BENJAMIN FERENCZ,
PROCURORªEF ÎNPROCESUL
DE LA NÜRNBERG:

”Putin ar trebui sã fie în
spatele gratiilor”

P
utin ar trebui sã fie „în spatele
gratiilor”, a afirmat, în 4 martie,
pentru cotidianul britanic The

Mirror, Benjamin Ferencz, procuror
ºef în procesul Einsatzgruppen din
1947 (ultimul procuror supravieþuitor
al procesului de la Nürnberg).

Benjamin Ferencz a activat de par-
tea acuzãrii la Procesul de la
Nürnberg, în care au fost traºi la rã-
spundere pentru crime de rãzboi, cri-
me împotriva umanitãþii ºi genocid li-
derii germani din timpul regimului lui
Adolf Hitler. Ferencz, care astãzi are
102 ani, a efectuat urmãrirea penalã
când avea 27 de ani în cazul a 22 de
membri ai Einsatzgruppen, care au
fost acuzaþi de Tribunalul de la
Nürnberg, constituit imediat dupã al
doilea rãzboi mondial. Doi dintre cei
condamnaþi în urma anchetei sale, co-
mandanþii SS, colonelul Paul Blobel
ºi Otto Rasch, au organizat masacrul
de la Babyn Yar (în Ucraina), unde au
ucis mii de evrei.

El a spus pentru cotidianul britanic
cã preºedintele rus Vladimir Putin ar
putea fi condamnat pentru crime
împotriva umanitãþii comise de arma-
ta rusã în Ucraina.

„Crimele pe care Rusia le comite în
prezent împotriva Ucrainei sunt o
ruºine pentru societatea umanã, iar cei
responsabili trebuie sã fie traºi la rã-
spunderepentruagresiune, crime împo-
triva umanitãþii ºi crimã simplã. Cu cât
mai repede vor fi aduºi aceºti criminali
în faþa instanþei, cu atât vom fi mai feri-
ciþi”a spusFerenczpentrusursacitatã.

Potrivit lui Ferencz, Putin ar putea
fi închis în acelaºi mod ca ºi Radovan
Karadzic, fostul lider sârb din Bosnia,
care a fost acuzat de genocid.

“Acest lucru este foarte realist. Tot
ce ne trebuie este determinarea de a
face asta, pentru cã ruºii nu trãiesc pe
Lunã. Vreau sã-l vãd pe Putin dupã
gratii, este posibil”, a adãugat
Benjamin Ferencz.

(continuare în pagina 11)

Este pregãtitã lumea
pentru un ºoc petrolier
fãrã precedent?

Î
n câteva sãptãmâni oferta de pe
piaþa globalã a petrolului s-ar pu-
tea reduce cu 3 milioane de barili
pe zi. Cantitatea reprezintã expor-

turile petroliere ale Rusiei, care ar pu-
tea ieºi de pe piaþã pe fondul aplicãrii
sancþiunilor ºi a creºterii nu-
mãrului companiilor care au
renunþat la aprovizionarea cu
petrol din Rusia. Estimãrile
apar în ultimul raport lunar
asupra pieþei petrolului de la
International Energy Agency
(IEA).

Grupul producãtorilor de
petrol OPEC+, din care face
parte ºi Rusia, încã nu a anunþat majorãri
substanþiale ale producþiei, iar comuni-
catele oficiale aratã cã se va menþine rit-
mul modest de creºte convenit anterior,
de circa 400.000 barili/zi.

În raportul IEA se subliniazã cã “doar
Arabia Sauditã ºi Emiratele Arabe Unite
au capacitãþi de rezervã substanþiale care
ar putea fi utilizate imediat pentru acope-
rirea deficitului, însã cei doi producãtori
nu ºi-au exprimat dorinþa de a trece la

exploatarea rezervelor”.
Conform datelor de la IEA, stocurile

de petrol ale þãrilor din OECD au fost cu
335 milioane de barili sub media ultimi-
lor cinci ani la sfârºitul lunii ianuarie
2022, respectiv un minim al ultimilor 8

ani.
Pe de altã parte, datele de la

Centre for Research on Energy
and Clean Air (CREA) aratã cã
Uniunea Europeanã a plãtit Ru-
siei 15,6 miliarde de euro pentru
importurile de combustibili fosili
din 24 februarie 2022 pânã la
sfârºitul sãptãmânii trecute, din
care aproape 10 miliarde repre-
zintã contravaloarea gazelor, pe-

ste 5 miliarde valoarea petrolului, iar
400 de milioane valoarea cãrbunilor im-
portaþi.

În timp ce tot mai multe companii eu-
ropene evitã sã mai importe petrol din
Rusia, chiar ºi în absenþa unor politici
oficiale care sã interzicã importurile, ex-
porturile de petrol ale Rusiei cãtre India
au crescut de patru ori în martie 2022 faþã
de media lunarã anterioarã.

(continuare în pagina 10)

Obsesia misiunii
Rusiei în lume

C
um s-a ajuns ca Rusia lui Putin
sã atace Ucraina, dar în acelaºi
timp sã încerce sã distrugã de-
mocraþia liberalã. “Rusia. Înce-

putul lui ianuarie 2014. Înalþii funcþiona-
ri, guvernatorii regiunilor, cadrele de
partid din Rusia unitã primesc
un cadou singular din partea ad-
ministraþiei prezidenþiale: cãrþi
de filosofie! Misiunea noastrã
de Ivan Ilin, Filosofa inegalitãþii
de Nicolai Berdiaev ºi Îndreptã-
þ i rea bine lu i de Vladimir
Soloviev, cãrþi ale unor gânditori
ruºi din secolele al XIX ºi al
XX-lea”. Aºa îºi începea Michel
Eltchaninoff cartea sa, În capul lui
Vladimir Putin (Dans la tete de Vladimir
Poutine), apãrutã în 2015 ºi a cãrei nouã
ediþie adãugitã dupã invazia Ucrainei
începutã în 24 februarie urmeazã sã apa-
rã în curând. În felul acesta, Putin pregã-
tea ideologic ceea ce avea sã urmeze:
ocuparea Crimeii ºi invadarea Ucrainei.
Dar, în acelaºi timp urmãrea sã legitime-
ze ºi stimuleze asumarea misiunii salva-
toare a Rusiei în faþa decadenþei occi-
dentale.

Convingerea cã Rusia ocupã un loc
special în lume este o constantã a naþio-
nalismului ºi ortodoxismului rusesc ºi se
îngemãneazã de secole cu încercarea de
construcþie a statalitãþii ruse. De aceea,
reînvierea mesianismului rus, care a fost

susþinutã în mass-media rusã mai ales
odatã ce întoarcerea la fundamentele
conservatoare ale societãþii ruse a deve-
nit o prioritate a Kremlinului, nu a fost o
simplã întreprindere valoare culturalã, ci
o opþiune strategicã. Iar aceastã operaþiu-

ne a fost legatã de tradiþia gândi-
rii filosofice naþionaliste ºi fa-
scizante ruseºti de la începutul
secolului trecut. Dacã Ivan Ilin
(1883 – 1954) este mai puþin cu-
noscut în România, în schimb
Berdiaev (1874 – 1948) ºi Solo-
viev (1853 - 1900) sunt nu doar
traduºi, dar ºi revendicaþi încã
din anii ‘90 ai secolului trecut

de cãtre grupãrile ultra-conservatoare or-
todoxiste, drept gânditori fundamentali
în reconstrucþiei autenticei spiritualitãþi
româneºti. În fond, între concepþiile ide-
ologice ale lui Putin ºi cele ale ortodoxi-
smului sau radicalismului fundamenta-
list româneºti diferenþele nu sunt atât de
mari. Iar operaþiunea de propagandã pu-
tinistã a fost destinatã, în principal, bise-
ricii ortodoxe ruse ºi patriarhului Chiril
Întâiul (care, fiind cu ºase ani mai mare
decât Vladimir Putin ºi nãscut în acelaºi
Leningrad traumatizat de amintirea ase-
diul, este promotor al aceleaºi concepþii
mesianice), care trebuiau sã o susþinã atât
în interior (inclusiv pe teritoriul fostei
URSS), cât ºi în celelalte þãri frãþeºti.

(continuare în pagina 9)

CONFORM TURCIEI

Putin nu este încã
pregãtit pentru discuþii
cu Zelenski
l Totuºi, Rusia ºi Ucraina se apropie de un acord, spune
ministrul de Externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu

P
reºedintele Ucrainei, Volodimir
Zelenski, a cerut public sâmbãtã
negocieri directe cu omologul
sãu rus Vladimir Putin, dar un

înalt oficial turc susþine cã liderul de la
Kremlin ”nu este pregãtit pentru astfel
de discuþii”.

”Zelenski este gata sã se întâlneascã,
dar Putin crede cã poziþiile pentru o astfel
de întâlnire nu sunt încã suficient de
apropiate”, a spus Ibrahim Kalin, consi-
lier-ºef ºi purtãtor de cuvânt al preºedin-
telui turc Recep Tayyip Erdogan al Tur-
ciei, citat de Economic Times. Potrivit
lui Kalin, Putin simte cã poziþiile în pri-
vinþa ”temelor strategice” Donbas ºi Cri-
meea nu sunt suficient de apropiate ca sã
aibã loc o astfel de întâlnire.

De menþionat cã preºedintele turc
Erdogan a vorbit sãptãmâna trecutã cu
Zelenski ºi Putin pentru a evalua poziþiile

acestora.
La finele sãptãmânii trecute, un alt

oficial turc, ministrul de Externe Mevlut
Cavusoglu, a afirmat, într-un interviu pu-
blicat de cotidianul Hurriyet, cã Rusia ºi
Ucraina se apropie de un acord pe su-
biecte ”critice” ºi ºi-a exprimat speranþa
cã rãzboiul va înceta dacã cele douã pãrþi
nu vor da înapoi de la progresele obþinute
pânã acum în discuþii.

Amintim cã Rusia ºi Ucraina au avut
mai multe runde de negocieri în ultima
vreme. Cavusoglu, care s-a deplasat în
Rusia ºi Ucraina, luna aceasta, pentru
întâlniri cu omologii sãi din cele douã
þãri, afirmã, cã a existat ”o apropiere a
poziþiilor ambelor pãrþi pe subiecte im-
portante, subiecte critice”.

V.R.

(continuare în pagina 12)
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NICOLAE CIUCÃ, PREMIERUL
ROMÂNIEI:

“Bombardamentele
asupra civililor din
Mariupol, Kherson,
Harkov ºi Kiev - crime
de rãzboi”

P
remierul Nicolae Ciucã a etichetat
drept crime de rãzboi bombardarea
de cãtre trupele Federaþiei Ruse a

locuinþelor civile, ºcolilor, maternitãþilor
ºi spitalelor din oraºele ucrainene
Mariupol, Kherson ºi Kiev. Declaraþia a
fost fãcutã de ºeful Guvernului la dezba-
terea sub egida Team România, organi-
zatã vineri, 18 martie, de Institutul Aspen
ºi German Marshall Fund.

(continuare în pagina 11)
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